Zámek s akustickým alarmem Signus AL30
Bezpečnostní visací zámek s vestavěným
alarmem je efektivní způsob jak odradit
zloděje od vloupání do chat, sklepů, kůlen
a jiných místností
Obsah balení:
1) zámek s alarmem (včetně baterií)
2) 3 klíčky pro otevření zámku
Zámek má 2 pozice – buď je možné zámek jen zacvaknout bez aktivace
alarmu (při nápisu HARDENED vepředu a zamykání pravou rukou), nebo
s aktivací alarmu (nápis HARDENED je otočen dozadu a zamykání
pravou rukou). Alarm je po 10-ti sekundách aktivován (ozve se krátké
pípnutí).
Pokud je se zámkem manipulováno, spustí se hlasitý alarm s vibracemi,
který trvá 10s a má sílu 85dB. Tento interval se pravidelně opakuje v
případě dalších otřesů či pohybů. Po odemčení zámku se aktivace
ukončí. Elektronika je uvnitř zámku dobře ukryta a nelze se k ní dostat
bez odemčení zámku.
Pokud se ozve varovný signál nebo zvuk vypne během alarmu, je třeba
vyměnit baterie. Výměna baterií je velmi snadná. Křížovým
šroubovákem se vyndají šroubky, které jsou schované na dně zásuvné
části, vymění se 3ks baterie typu knoflíková LR44 a zpátky se zašroubuje
spodní část alarmu. POZOR! Nezaměňte spínací části, jinak nebude
alarm fungovat!
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